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KIEGESZITO MELLEKLET
a 201,4. évi beszámolóhoz

L Az egyesület ismertetése

Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővátosi Törvényszék 6O497/2008.3 hatátozata

alapján 13037DOa9 megyei és 1893/2008 országos nyilvántartási számmal 2008. július

25 - én vette nyilvánt aftásb a.

Képviseletre j ogosultak:

Csabuda Eszter (2643 Diósjenőo Szatradság út 110.)

Dr. Karlócai Kristóf András Qag4Nagykovácsi, Gyöng5,,virág út 5.)

Az egyesület célia:

A pulmonalis hypertoniában szenvedő betegek érdekképviselete, számukra

felvilágosítás nyújtása, szociális és egészségügyi ellátásukhoz segítség adása, a

betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesáése, a betegség kutatásáho z történő

támogatás-nyújtás. Törekszik ama, hogy a pulmonslis hypertonia valamennyi gyógyszere

a betegek számára Magyarországon rendelkezésre álljon, valamint hogy a

tiidőtranszplarftáciő a rászoruló betegeknek minél könnyebben elérhető legyen.

II. A számviteli politika fő vonasai

Az egyesület egyszerűsített beszámolót készít a Visual Apolló könyvelő proglam

alkalmazásával A beszámolóban foglalt adatok természettiktől fiiggően egyeznek, és

összhangban állnak a

főkönlvi számlík,

fokönlvi kivonatok,

mérleg,
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- eredmény-kimutatás,

- adóbevallások adataival.

A beszámoló készítését marcius 30. napjában hafuírozhrk meg.

Az e gye sül et a számv ite li politikáj áb at r ö gzítette, ho gy

- a gazdasági események elszámolásara és rögzítésére a kettős körywitelt és ahozzá

kapcsoiódóanaiitikusnyilvántartásokatalkaLmazza,

- a számlatendjében csak a számviteli törvényben eIőirt számlaosáalyokat alkalmazza,

- azimmaíeriális javak, atárgyi eszközök merrnyiségi leltárfelvétellel lörténik,

- az amortizáciő elszámolását meghatarozott leírási kuicsokkal végzi.

Az értékhatát alattí egyedi beszerzésí értékű tátgyi eszközöket - beszeruéskor egy

ö ssze gben értékcsökkenési leírásként szárnolj uk el.

A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,

megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiany esetében kerül sor.

Mérlegítételek értékeiése, fobb sorain bekövetkezett változások:

Eszközök

- targyi eszközök:

- követelések:

- pénzeszközők:

- aktív időbeli elhatárolás:

Források

0 eFt

0 eFt

4.794 eFt

103 eFt

- saját tőke: 4.661 eFt

- tőkeváitozás/eredmény: 3.770 eFt

- tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 689 eFt
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- tátrgyévi eredmény vállalkozasi tevékenységből: 202 eFt

- rö,Üid l€1aratűkötelezettségek: 218 eFt

- passzív időbeli elhatarolások: 18 eFt

III. Az eg.yesületi tevékenység eredményének értékelése

Az egyesület vállalkozási tevékenységet folytatott. Az eredménykimutatís összköltség

e lj rárás sal készült, mely az al ábbi adatokat tartalmazza:

2013 2ol4
Ertékesítés nettó árbevétele 0 314

Aktivált saj át telj esítmények 0 0

Egyéb bevételek 5.751 5.684

- alapítóitámogatas 130 43

- központi költségvetési ámogaüís 241 178

- egyéb trámogatás 5.380 5.463

P énzugyi műveletek bevételei 73 46

Rendkívüli bevételek 0 0

Tagdíjak 106 94

Egyesületi tevékenység bevétele 5.930 6.138

Yállalkozási tevékenység bevétele 0 0

Anyagi ellegű ráfordítások 4.889 4.240

Személyi jellegű ráfordítások 8l0 807

Ertékcsökkenési leírás 0 53

EgJréb ráfordítások 1 95

Pénzügyi műveletek ráfordításai 75 34

RendkívüIi ráfordítás 0 0

osszes ráfordítás 5.904 5.229

Adőzás előtti eredmény 26 909
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Adófizetési kötelezettség 0 18

Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 2a2

Tárgyévi közhasznúsági eredmény I.Ta 689

T árgy évi e5resületi eredmény 1.730 891

[V. A társaság vagyoni. pénzüe.yi helyzete

A mérleg foösszege, az esrkőzök és források azonosan 2014. december 3i-én 4,.897 eFt.

Pénzügyi helvzet

2013

Forgóeszközökaránya: ffi #x 100 :98%

Tőke ellátottság: saját tőke ++ xfi0:95oÁ
összes eszköz +,óY l

Targyi eszközök

e Ft-ban

Bruttó érték Nyitó Beszerzés kivezetés Zárő

Termelést szolgáló berendezések 0 0

s zámítastechnikai eszközök 130 52 I82

összesen 130 52 182

e Ft-ban

Ertékcsökkenés Nyitó Növekedés csökkenés Zárő

Termelést szolgáIő berendezések 0 0

számítástechnikai eszközök i30 52 I82

Osszesen 130 52 l82

V. Táiékoztató kiegészítések
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Az egyesül et 20 l 4. évben munkavállalót nem fo glalkoáatott.
A személyi jeliegű ráfordításai megbízási díjakból és e,gyszeri kiküldetésből erednek.

A tisztségviselő tisáeletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesüit,
2014. évben a Civil törvény hatályba iépését követően módosítottuk az
alap szab áll,rrnkat, melyet a bítóság 20 1, 4, szeptember 23 - án j óváhagyott.

Az egyesület2014. évben az alábbi támogatásokat, adományokat kapta:

Ill|lás gazdáIkodőtól kapott adomány: 5.463 eFt

2lMagánszemélyektől kapott adomány: 43 eFt

3l Központi fonásból kapott támogatás: 178 eFt.(Szj a lYo-a)

Az Egyesület a kapott támogatásokat, adományokat tfiékozíató és figyelemfelhívó
rendezvényekre használta fel, melyen a betegtársak, a lehetséges érintettek, illetve
orvosok voltak jelen. A rendezvények nyitottak voltak, mindenki számáta
hozzáférhetők, A szetvezés során igénybe vettük a média segítségét, hogy minél
nagyobb nyilvánosságot szerezzúnk, valamint a rendezvényeket követően
s aj tótáj éko ztatőt tartottunk.

2014. évben tartott főbb rendezvényeink:

U 2al4. február 22.Ritka Betegségek Világnapja
2l PH Világnap 2014.04.27 .

3/2014. május 20-án Közgyűlés
4/ 20 r 4. j únius 1 1 - 1 4. a Magy ar Tüdő gyógy ász T ár saság 5 8. NagygyűIése
5/ Ironman verseny Budapesten 2014. augusztus24.
6/ Rendkívüli Közgl,ulés2aI4. szeptember 08.

71 2014. november 19. Országos Orrros - Beteg találkoző,,Összefogás a gyógl,rrlás
reményében! " j elmondattal

Figyelembe vett módosító tételek a társasági adó számításánál:

Adóalap megállapítá s 2014. év
Tao.tv. 9. §.
Adózás eiőtti eredményt csökkentő tétel:
9.§ (2) bek: a vállalkozásitev. adőzás előtti nyereségénekZ}Yo-ával
(6) bek: adóalap az (I')-(4) bekezdés alapjánmeghatározott összegnek
a (7 ) b ekezdé sb e n e 1ő írt aránny al szár.rrított t é sze
(7) bek: A kedvezm ényezettvállalkozási tevékenys ég météke az
összes bevétel 15 Yo-a (nincs adőalap növelő tétel) 920719,95
összes bevétei: 6138133
alapcéI szerinti bevétel 5823836
vállalkozási tevékenységből származő bevétel 314297
vállalkozási tevékenységadőzás előtti nyeresége (224/2000. Korm r) 219900
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villlalkozasitevékenlnégadózráselőttinyereségének20Yo-a

Adóalap megállapíús:
vállalkozási tev adózás elóUi eredmenye
csökkentó: váll tev adóás előtti eredmény 2a6/l-a
növelő : kedvezménye zetr méttsket meghaladó
Adóalap:
adő 10Yo

Az egyesül et2al4. évben 18 eFt üársasági adó fizetésére kötelezett

Budapest, 2at5. április 20.
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csabuda Eszter
az egyesület elnöke


